
Apresentação Seminário Regulação 
FEP 

29 de junho de 2018 



PROGRAMA FEDERAL DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO E 
AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONCESSÃO 

E PPP



PROGRAMA FEDERAL DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO E 
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E PPP



➢Recursos fiscais escassos – União, Estados e Municípios 

➢Dificuldades de acesso a recursos de crédito por parte dos entes públicos 

➢Limitações para financiamento da infraestrutura pelo setor publico 

➢ Fomentar Concessões e PPPs - Alternativa para evitar declínio do investimento 
em infraestrutura: 

➢ Tomada de Crédito pelo setor privado  

➢ Possibilidade de antecipar investimentos  

➢ Melhoria do nível de prestação dos serviços 

Apoio às Concessões - Contexto



Dificuldades na estruturação e desenvolvimento de projetos como um dos 
principais entraves na realização de parcerias:  

➢Recursos limitados para estruturar os projetos 

➢Ausência de quadros técnicos especializados para especificação, 
contratação e acompanhamento 

➢Dificuldades para realizar a contratação e orientar os estudos  

➢Limitação da capacidade de analise dos estudos realizados  

➢Dificuldade de convencer os tomadores de decisão  

➢e de comunicar os benefícios das parcerias à sociedade

Apoio às Concessões - Contexto



Apoio às Concessões - Diagnóstico
Dificuldades na estruturação e desenvolvimento de projetos como um dos 
principais entraves na realização de parcerias:  

➢Recursos limitados para estruturar os projetos 

➢Ausência de quadros técnicos especializados para especificação, 
contratação e acompanhamento 

➢Dificuldades para realizar a contratação e orientar os estudos  

➢Limitação da capacidade de analise dos estudos realizados  

➢Dificuldade de convencer os tomadores de decisão  

➢e de comunicar os benefícios das parcerias à sociedade



➢ PROGRAMA DE APOIO A MUNICIPIOS E ESTADOS PARA ESTRUTURACAO DE CONCESSOES – 8 EIXOS  
➢ APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DOS ESTUDOS 
➢ ASSESSORAMENTO TÉCNICO 
➢ MANUAIS DE ORIENTACAO E PADRONIZACAO DE DOCUMENTOS 
➢ FINANCIAMENTO  DOS INVESTIMENTOS  
➢ GARANTIAS 
➢ CAPACITACAO TECNICA 
➢ SIMPLIFICACAO LEGISLATIVA 
➢ REGULACAO DE CONTRATOS 

➢ AREAS PRIORITARIAS 
➢ Iluminação Pública 
➢ Mobilidade Urbana,  
➢ Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário 
➢ Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

Apoio às concessões - Proposta



Fundo de apoio à estruturação de Parcerias - FEP

➢Lei 13.529/2017 – autoriza a União a aportar recursos em Fundo financeiro para 
apoiar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e PPPs  

➢Fundo Privado de Cotas Administrado pela Caixa Econômica Federal  
➢Objetivo: realizar apoio técnico desde a contratação dos estudos preliminares até a 

realização da licitação, além de instrumentalizar os entes para a gestão do 
contrato 

➢ Atributos do FEP 
➢Formalização de contratos com entes mediante dispensa de licitação 
➢Licitação de Estudos pelo regulamento da Lei 13.303/2016 – Lei das estatais 
➢Resultados esperados: 

➢ Previsão de aportar R$ 180 milhões no fundo até 2019 
➢ Potencial de alavancar investimentos em infraestrutura urbana e social. 
➢ Desenvolvimento de expertise em estruturação de projetos de concessões 
➢ Disseminação de uma cultura de concessões, aproveitando a capilaridade e capacidade da 

CAIXA 
➢ Ganhos de escala na contratação dos estudos e redução do custo unitário dos projetos



FEP – Modelo Padrão – Funcionamento

CADIN

Fluxo dos recursos

Licitante 
vencedor da 
concessão

Assessoramento 
Caixa

Contratação e/ou desembolso
reembolso

Proponente
*

Consultoria 
Externa

FEP/CAIXA

CFEP 
Seleção

União

Contratação e desembolso 
1 – União integraliza cotas no FEP  
2 -  Conselho do FEP autoriza seleção. Há divulgação de 
edital e da posterior relação de proponentes 
selecionados, conforme disponibilidade financeira do 
fundo 
3 – Cada proponente contrata o FEP/CAIXA, mediante 
dispensa de licitação,  para a prestação de dois serviços: 
elaboração dos estudos e assessoramento CAIXA. No ato 
da contratação há o pagamento da contrapartida de 10% 
ao FEP 
4 – FEP/CAIXA contrata consultoria, mediante 
procedimento licitatório do banco, para elaboração dos 
estudos e realiza pagamentos por etapas.  (ver slide 6) 
5 – Caixa presta assessoramento técnico ao ente durante 
a execução dos trabalhos da consultoria externa, fazendo 
a supervisão, o acompanhamento e a validação dos 
produtos entregues, além de intermediar sua relação com 
o Município. Valores de assessoramento foram 
estabelecidos pelo CFEP. (ver slide 6) 
Reembolso – 3 possibilidades (ver slide 7) 
A - Sucesso da licitação: vencedor arca com os custos 
incorridos pelo FEP, com o percentual adicional de 10% e 
pelo valor de R$ 104 mil a título de manutenção do FEP 
B - Insucesso motivado pelo proponente – ele arca com os 
custos incorridos pelo FEP (risco de inscrição no CADIN) 

1

2

* Proponente: Estado, Município ou companhia de saneamento 
selecionada por meio de chamamento público do FEP

3

5
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FEP – modelo padrão –  serviços prestados

Consultoria 
externa  elaboração dos 
estudos 
•  Diagnóstico operacional, fiscal e 

legal 

•  Estruturação do projeto – EVTEA 
•  Estudos 

Socioambientais; 
•  Estudos de 

Engenharia, Logística e Afins; 
•  Estudos de Mercado/

Demanda; 
•  Modelagem 

Econômico financeira; 
•  Modelagem Jurídica. 

• Apoio técnico ao ente na etapa de 
Validação Externa – realização de 

Assessoramento 
Caixa  supervisão, 
acompanhamento e validação 
• Contratação da consultoria externa 

e gestão do contrato 
• Interlocução entre consultoria 

externa e o ente 
• Orientação técnica à consultoria 

externa  
• Recebimento preliminar dos 

produtos parciais e finais 
• Submissão dos produtos ao ente 
• Assessoramento ao ente na 

interlocução com os órgãos 
ambientais, Câmara de Vereadores e 
órgãos de controle internos e 
externos 

• Plano de comunicação social 
• Suporte  na consulta pública e nas  



FEP – modelo padrão – compartilhamento de riscos
Sucesso na licitação 
• Licitante vencedor reembolsa: 

• custos incorridos pelo FEP 
• taxa de sucesso (10%)

Insucesso desmotivado 
Ex. Dados inverídicos, negativa do legislativo, desistência, alteração 
unilateral da estruturação aprovada, vencimento de prazos 
contratuais, edital diferente do aprovado 
• Proponente restitui custos incorridos pelo FEP

Insucesso motivado 
Ex. Inviabilidade técnica, suspensão por órgãos de controle, 
impedimento judicial,licitação deserta, inabilitação dos concorrentes 
• FEP arca com custos incorridos 
• No caso de negativa ambiental, custos são compartilhados entre 

proponente (50%) e FEP (50%)



REGULAÇÃO
➢Objetivo - Dotar o ente federado de ferramentas para exercício da regulação dos contratos 
➢Promover o envolvimento dos potenciais reguladores em todo o processo de estruturação 
➢ Estimular a participação e valorizar as contribuições  dos reguladores na estruturação 
➢Colaborar no Desenvolvimento de modelos regulatórios mediante 

➢Definição de Indicadores de Monitoramento e de Desempenho 
➢ Formas de Aferição dos Níveis de Serviço 
➢Alternativas para Remuneração pelos Serviços  
➢Modelos de Contratos de regulação 
➢Uso de Verificadores Independentes 
➢Certificação de Projetos de Engenharia 

➢Padronização  
➢Desenvolvimento de Sistema Informatizado - FEP 

➢Manuais de Orientação  
➢Repositório de documentos 
➢Monitoramento da Prestação dos Serviços Concedidos 



AGENDA DE CURTO PRAZO
➢Implementação de Projetos Piloto na Área de Resíduos Sólidos Urbanos 

➢Objetivo – Estruturação das rotinas operacionais do FEP 
➢4 Contratos Formalizados beneficiando 16 municípios 
➢2 Contratos em discussão beneficiando 11 municípios  

➢Modelo Regulatório Para Resíduos Sólidos 
➢Parceria com Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD e ABAR 
➢Termo de Referência Para Contratação Elaborado  
➢Consultoria em contratação pela Agencia Francesa 

➢Manual de Orientação e documentos de Referência para realização de Concessões  
- Toolkit  

➢Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário 
➢Resíduos Sólidos Urbanos 

➢Termos de Referencia em finalização pelo Ministério das Cidades – SNSA 



AGENDA DE CURTO PRAZO
➢Desenvolvimento de Sistema Informatizado - FEP 

➢Termo de Referencia em elaboração pela CAIXA 

➢Seleção Publica Para Identificar Interessados em estruturar Projetos de 
➢Iluminação Publica 
➢Esgotamento Sanitário 

➢Discussão de Parcerias com Organismos Multilaterais de Credito 
➢compartilhamento de custos e riscos 
➢Internalização de expertise para estruturação de projetos  

➢Projeto para estruturação de Garantias para PPPs  - ABGF 
➢Indicação de casos concretos para embasar desenvolvimento de produtos



Obrigado!  
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